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UE simplificar as regras existentes?
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OS ATUAIS REQUISITOS
EM MATÉRIA DE
COMUNICAÇÃO DE DADOS
SÃO COMPLEXOS E
DISPENDIOSOS. EIS UM EXEMPLO:
Uma cadeia de lojas tem a sua sede em
França e lojas franqueadas em mais 14
países da UE. Cada loja recolhe dados
dos clientes e transfere-os para a sede
em França para posterior tratamento.
Segundo as regras atualmente em
vigor, a legislação francesa relativa
à proteção de dados aplica-se ao
tratamento realizado pela sede, mas
cada loja tem de consultar a respetiva
autoridade nacional de proteção de
dados para confirmar se está a tratar
os dados em conformidade com a
legislação nacional do país em que se
situa.
Significa isto que a sede da empresa
tem de consultar advogados locais a
respeito de todas as suas filiais para
assegurar o cumprimento da lei. Os
custos totais gerados pelos requisitos
de informação em todos os países
podem ultrapassar 12 000 EUR.
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POR QUE RAZÃO ERA NECESSÁRIO
SIMPLIFICAR AS REGRAS
RELATIVAS À PROTEÇÃO DE
DADOS?
As pessoas e as empresas esperam que
as regras no domínio da proteção de
dados sejam coerentes e aplicadas de
modo uniforme em toda a UE. Quase
nove em cada dez europeus afirmam
pretender igualdade de direitos de
proteção em toda a UE. Hoje, não é
assim.
Além disso, as empresas têm de fazer
face a um verdadeiro labirinto de
legislações nacionais no domínio da
proteção de dados, o que impõe custos
e complica o tratamento de dados
pessoais transfronteiras. A reforma
minimizará a burocracia, sobretudo ao
suprimir a atual obrigação de notificar
todas as operações de tratamento
de dados, que custa às empresas
aproximadamente 130 milhões de euros
por ano, e uma autorização prévia para
efetuar transferências internacionais
com base em regras vinculativas
aprovadas para as empresas ou em
cláusulas contratuais-tipo.

Atitudes em relação à proteção
de dados
»» Quase todos os europeus são favoráveis à
igualdade de direitos de proteção em toda
a UE (89 %).
»» Dois terços dos europeus consideram
que as empresas em linha deveriam ser
responsáveis pela proteção dos seus
dados pessoais (67%).
»» Mais de quatro europeus em dez
consideram que a aplicação das regras de
proteção de dados deve ser assegurada a
nível europeu (45 %).
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EM QUE CONSISTE A REFORMA
DA PROTEÇÃO DE DADOS
PROMOVIDA PELA UE?
O regulamento geral sobre a proteção
de dados simplifica e racionaliza
as regras de proteção de dados em
toda a Europa, mediante uma maior
harmonização e um balcão único
responsável pelo respeito da aplicação
das regras. Cada empresa responderá
perante uma autoridade de proteção
de dados única, e tanto as empresas
como os consumidores terão um ponto
de contacto único. O regulamento
também simplificará as transferências
internacionais de dados para fora da
UE, facilitando deste modo o comércio
mundial.

Um conjunto de regras único em toda
a UE terá impacto significativo para as
empresas e reforçará a atratividade da
Europa enquanto contexto económico,
confirmando simultaneamente o seu
papel de primeiro plano nos esforços
destinados a promover à escala
mundial um nível elevado de proteção
dos dados.

proporcionará à UE um contexto mais
previsível para as empresas em termos
de proteção de dados, dotado de um
conjunto de regras que permitem
reforçar a confiança dos consumidores e
melhorar o funcionamento do mercado
interno.

A supressão da fragmentação
jurídica e a redução das obrigações
administrativas (como as obrigações
de notificação) permitirão poupar
2,3 mil milhões de euros por ano,
que as empresas poderão utilizar
em investimentos, quer na UE
quer noutras partes do mundo. A
simplificação do quadro regulamentar

QUE EFEITOS POSITIVOS TERÁ
ESTA REFORMA?

Quais são as principais alterações?

As novas regras, mais simples, claras e
exigentes, permitirão que os cidadãos
protejam mais facilmente os seus
dados em linha. Reduzirão também,
consideravelmente, os custos para as
empresas, proporcionando às empresas
da UE uma vantagem concorrencial a
nível mundial, uma vez que poderão dar
aos seus clientes garantias de proteção
de dados rigorosa e trabalhar num
quadro regulamentar mais simples.

»» Adoção de um conjunto de regras único, aplicável em toda a UE.
»» Criação de um sistema de «balcão único», no sentido de que uma empresa que
opere em vários países tem de responder perante uma única autoridade de
proteção dos dados (a autoridade do país onde tem a sua sede).
»» Eliminação de requisitos burocráticos desnecessários, nomeadamente das
obrigações de notificação.
»» Simplificação das transferências de dados para fora da UE, assegurando, em
simultâneo, a proteção dos dados pessoais.

Perguntas?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Contacte Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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